
 

 

 

 

 
 
 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای ریزی منطقه جغرافیا و برنامه

 1011، زمستان 1سال دوازدهم، شماره 
 726-736صص: 

 

 

 

 

 

 با رویکرد آینده نگاری های رشد هوشمندشهریتببین شاخص

 )مطالعه موردی: شهر ارومیه(
 تاجری رسول

 ایران، مرند، اسالمی آزاد دانشگاه، مرند واحد، شهری ریزی برنامه و جغرافیا تخصصی دکتری دانشجوی

1بابایی بیگ بشیر
 

 ایران، ملکان، اسالمی آزاد دانشگاه، ملکان واحد، شهری ریزی هبرنام و جغرافیا گروه استادیار
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  ایران، مراغه، اسالمی آزاد دانشگاه، مراغه واحد، معماری و شهرسازی گروه استادیار

 30/30/0033تاریخ پذیرش: 03/30/0033تاریخ دریافت: 

 چکیده 

گسترش زاغه و ، دهه گذشته مسائل چون استفاده نابجا از زمینرشد و توسعه شهر و به دنبال آن افزایش جمعیت شهری در چند 

ضعف ، های کشاورزی حومه شهراز بین رفتن زمین، عدم تخصیص صحیح زمین شهری، پراکنده روی، رشد قارچ گونه شهر

ه جای داشته است. این مسائل باعث توجه جدی به حل مشکالت شهری در داخل شهر بخدمات رسانی در داخل شهر را در پی

-های رشد هوشمند در شهر ارومیه با رویکرد آیندهشهر شد. هدف از این مقاله تبیین شاخصهای حومه جستجوی راهکار در زمین

، ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیلنگاری بوده است. بر این مبنا جهت جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه

غیر مستقیم و عملکرد هرکدام مشخص گردیده و در نهایت ، اند و اثرات مستقیممک رابطه سنجی شدهشاخص در محیط میک 73

اند.نتایج تحقیق محیط سناریو ویزارد شده پیشرانهای کلیدی در این محیط نرم افزار استخراج و برای تحلیل و استخراج سناریو وارد

 8اند. که سناریومحتمل بوده21هوشمند شهر ارومیه بوده است. در این میان قوی و محتمل( برای رشد )نشان دهند دو نوع سناریو 

و در نهایت دو سناریو بحرانی که  (21و  21)کلی پاییندو سناریو ایستا با ارزش، 77تا  37 سناریو با وضعیت مطلوب و ارزش کلی

بیشتر از دیگر سناریوها بوده است و در مرتبه دوم  21 اند. در این میان احتمال تحقق سناریو بحرانیبوده 88و  23ی ها شدارای ارز

پیشنهادهای  8-2و گرایش به سوی سناریوهای  21اند. در نهایت جهت جلوگیری از تحقق سناریو قرار گرفته 8تا  2سناریوهای 

 اند.ارائه شده

 

 آینده نگاری، ارومیه، توسعه پایدار، : رشد هوشمندیکلید کلمات

 

                                                                 
 Bashir_beygbabye@yahoo.com (مسئول نویسنده) -0
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 مقدمه

. درصد جمعیت جهان در شهرها 40و شهر نشینی به سرعت د رحال رشد است. به طوری که امروزه جمعیت جهان 

ی رشد شهر و شهر نشینی باالخص در ی بی سابقهی آینده جهان شاهد دامنهکنند و در چند دههزندگی می

میلیارد نفر بر جمعین  3.4میالدی  3343رود تا سال کشورهای در حال توسعه خواهد بود. به طوری که انتظار می

. درصد بوده 03تنها  0543. برسد در حالی که این رقم در سال 66جهان افزوده و جمعیت شهر نشینی جهان به رقم 

-(. با توجه به افزایش رشد روزافزون جمعیت شهری علیWorld Urbanization on prospects,2014: 23است)

-شهرها به دو صورت بیرونی و درونی سازماندهی میگسترش ، ی کالنشهرهاالخصوص جمعیت فزاینده

ای از دیگری ایجاد نماید. توانند کالبد متفاوت و جداگانه(. این دو روش می0054، ؛ خلیلی66: 0053، مختاری)شود

شود و رشد درونی به صورت یا به اصطالح گسترش افقی ظاهر می، گسترش بیرونی به شکل افزایش محدوده شهر

 .Glaster, 2001:688)شود)جمعیت شهری و الگوی رشد فشرده نمایان میریزی درون

، ویسی پور)جهانی دوم به صورت پراکنش شهری بوده استی بعد از جنگها سالالگوی رشد شهری در 

تمایل ، افزایش طول زمان سفرهای درون شهری، ی شهرها ه(.این الگو پیامدهای چون تمایل توسعه به حاشی0050:3

، محیطیی زیستها هافزایش انواع آالیند، های کشاورزیاتالف زمین، نشینیی گزینی اجتماعی و رشد حاشیهبه جدای

ای که از این الگوی رشد جهانی (.مشکالت عدیده0056:3، شامی)های رها شده در بافت شهر در پی داشتزمین

پدید آید. رشد هوشمند پیامدهایی مانند  ی اخیر مفهوم رشد هوشمندها سالسبب گردیده تا در ، متوجه شهرها شده

کاهش مصرف زمین و ، هاترکیب کاربری، توسعه درونی، ها در درون شهرسازی فعالیتیکپارچه، های باالترتراکم

-های زیستکاهش الودگی، کاهش مصرف انرژی، گیری مفیدتر ازفضابهره، کاهش فواصل بین محل کار و زندگی

حمل و نقل خصوصی و افزایش کاربرد حمل و نقل عمومی و حداکثر دسترسی به کاهش استفاده از ، محیطی

( هدف رشد هوشمند 0: 0050، ؛ ویسی پور60: 0030، راهنماو عباس زاده)آوردخدمات شهری و غیره را پدید می

ز به زیست محیطی توسعه را به نواحی بایر و مجه، اقتصادی، این است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی

؛ Walmshey,2006هدایت نماید)، توانند به تاسیسات مورد نیاز مجهز شوندهای الزم و یا نواحی که میزیرساخت

  )3: 0056، شامی

امری ، آیدریزی شهری به حساب میی اساسی و جدید در برنامهها هضرورت توجه به رشد هوشمند شهری از مقول

گیری از آن به توان با بهرهیگاه آن در توسعه مناطق مختلف شهری میو تحلیل جا ها هزمین، که به شناخت ابعاد

(. تحقق اهداف توسعه پایدار در 00: 0054، شکرگزار و همکاران)ریزی شهری دست یافتالگوی پایدار در برنامه

 ستریزی شهری در این جوامع ای تازه برنامهها هیکی از جلو، قالب رشد هوشمند در کشورهای در حال توسعه

(Litman ،3300.)چنین عنوان نمود که نظریه رشد هوشمند در تالش جهت افزایش و یا به تعبیر  تواندر مجموع می

بندی سنتی در شهرها ماشینی و به نوعی منطقه، دیگر جایگزینی معیارهای انسانی و اجتماعی بر معیارهای هندسی
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شد هوشمند شهری در توسعه پایدار شهر ارومیه بوده ی پیش رو بررسی عملکرد راست. بنابراین هدف از مطالعه

 است.

نوع تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده توصیفی بوده است. جمع آوری اطالعات به دو 

 00های رشد هوشمد شهری از ای صورت گرفته است. در این تحقیق برای تبین شاخصکتابخانه -صورت اسنادای

شده است. با استفاده از نرم افزار میک مک رابطه بین متغییرها مورد سنجش قرار گرفته و سپس  شاخص استفاده

های کلیدی در محیط نرم افزار سناریو ویزارد تحلیل شده و وضعیت اند. پیشرانهای کلیدی استخراج شدهپیشران

ها استخراج و امکان تحقق آن ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس سناریوهای قوی و باور کردنیسازگاری آن

 مشخص گردیده است. 

شهر ارومیه ارائه  بینابین مشخص و پیشنهادهای در جهت تحقق رشد هوشمند، فاجعه، در نهایت سناریوهای طالیی

 است. شده
 های مورد استفاده: شاخص2جدول

 شاخص شناسه  شاخص شناسه
var1  مدیریت محله var20  زیباسازی بصری 

var2 یع همگونی کاربریها توز var21  کمبود مسکن 

var3 سالیق شخصی و مدیریتی var22  دسترسی به حمل و نقل عمومی 

var4  عدالت فضای اجتماعی var23  دسترسی به فضای عمومی 

var5  ساماندهی گروهای مهاجر var24  جمع آوری زباله 

var6  یکپارچگی ادارات و نهادهای شهری var25 نه کیفیت ابی 

var7  مشارکت مردمی var26 در بخش مسکن  گذاری سرمایه 

var8  مدیریت استفاده از منابع تجدید پذیر var27 تنواع مسکن 

var9  مدیریت بهسازی محالت var28  قوانین ساخت و ساز 

var10  کاهش هزینه حمل و نقل var29  تعامالت اجتماعی 

var11  ارتقاء کیفیت سکونتی محالت var30 ای ههویت محل  

var12  کاربری با خدمات متنوع var31 ی اجتماعی ها هو سرمای ها شارز 

var13  قالیت پیاده مداری var32 پارکینگ تنوع 

var14 ها مشاغل مزاحم و راه بندان  var33  سرزندگی شهری 

var15 سبز -ررفاهی-فضاهای تفریحی  var34  حفاظت از بناهای تاریخی 

var16 لمان شهری مب var35  باز افرینی محالت 

var17 ی مختلطها کاربری var36  تمایل به حفط پیرامون شهری 

var18 تراکم  ایشافز var37  بنیه مالی شهری 

var19  فضاهای بی دفاع شهری 

 0033، ی پژوهشها همنبع: یافت

 مبانی نظری 

 واکنش به رشد پراکنده 

نیازمند دو عامل هستند: اول عدم ، باشندنترل رشد پراکنده شهری مطرح میهای که برای کدر کل سیاستگذاری

های عدم تشویق رشد پراکنده تکیه بر به شکل سنتی سیاست، تشویق رشد پراکنده و دوم تشویق بازآفرینی شهری

وسعه بندی برای توسعه پیرامونی و بعضا ممنوعیت کامل توضع ضوابط و مقررات برای کابری اراضی و منطقه
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ای تقریبا پیرامونی توسط ابزارهایی چون کمربند سبز در بریتانیا دارند. اما سیاست تشویق باز افرینی شهری ایده

ای مکانیزهای متنوع و اصوال بر مبنای یارانه و یا معافیت مالیاتی توسعه ی اخیر توسط دستهها هباشد که دمعاصر می

آنگونه که بیشتر در )ینی شهری ظهور یافت. هدف بازآفرینی شهریهای خاص برای بازآفرمحلی و ایجاد آزانس

های مالیاتی برای امالک و زمین و قوانین جدید تغییر سیاست، باشد( تجدید جذابیت مراکز شهریاروپا مصطلح می

 (Couch et al, 2006: 218باشد)در اعطای تسهیالت مالی عمومی براساس پایه مالیاتی شهری می
 (Couch et al, 2006: 217گذاری در رابطه با کنترل و بهبود رشد پراکنده شهری)اع سیاست: انو1جدول 

 گذاری نوع سیاست گذاری نمونه سیاست

 قانونی و مقرراتی کاربری زمین()ریزی فضایی برنامه

 ایجاد محدودیت برای نوع خاصی از کاربری زمین
 کنترل تراکم 

 کنترل تدریجی و مستمر 

 بخصوص برای بازآفرینی شهری( )هاسوبسید، امکانات و تسهیالت اجتماعی، های حمل و نقلیرساختایجاد ز

 مالیات بر توسعه 

 مالیات بر امالک و دارایی
 ای اعطالی مجوزهای توسعه

 گذاری مستقیم سرمایه

 مالیات و سوبسیدها 

 ها تغییر اندازه و کارکرد شهرداری

 گفتگوی حمایتی و شراکتی 

 عات و اهداف اطال

 تغییرات سازمانی 

 مدیریت و حمایت 

 0033، ی پژوهشها همنبع: یافت

تری با عنوان جنبش نوشهرگرایی در ها که در زمینه عمومیالوصف انچه باید بدان توجه داشت تحلیل این واکنسمع

شهری وقوع پیوسته رنیسمآمدهای اندیشه نوگرایانه که قالب مدواکنش به رشد حومه نشینی به عنوان یکی از پی

به سوی 3و از فوردیسم  0است. در بستر سیر تطور اندیشه بشری در گذر از عصر نوگرایی به سوی پسانوگرایی

کلیه رویکردهای در توسعه پایداری شهری در ذیل عنوان جنبش .است 0پسافوردیسم و از شهر کرن به شهر پساکربن

 (00: 0054، باشد)بخشیرشد هوشمند شهری( می)این رویکردهانوشهرگرایی قابل تجمع هستن و متاخرترین 

 رشد هوشمند 

توسط پاریس ، مفهوم رشد هوشمند که در دو دهه گذشته وارد ادبیات جغرافیای شده و به شدت رواج یافته است

ای کانادا و ی این نظریه در کشورهها هتوان گفت که پایباب شد. می 333-0500انگلندرنینگ شهردار ماریلند از سال 

بوده است. تقریبا طی دو دهه در واکنش به گسترش  0563العملی به تحوالت آغاذ سده از اوایل دهه آمریکا و عکس

پایدار و شهر فشرده به تدریج نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول توسعه، پراکنده شهرها در این دو کشور

 Feiock etپایدار ساختن فرم فضایی شهرها تدوین گردید)شکل گرفت و در نهایت در قالب یک تئوری برای 

al,2008:34.)اجتماعی و تاثیر آن بر محیط زیست دانست.  -ی اقتصادیها هتوان در همه جنبتاثیر این رویکرد را می

                                                                 
1
 Post modernism 

2 Fordism دشو به منطق تولید انبو فوردیسم اطالق می.  

3 Postcarbon city اند.های غیر فسیلی طراحی شدهشهرهای که با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی   
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 متمرکز نمودن و، افزایش دسترسی عابر پیاده، این تاثیرگذاری همه جانبه در فضای شهری مستلزم اشتغال و خدمات

 (.30: 0050، ویسی پور)باشدها میهای مسکونی در یک جا و نیز مختلط نمودن انواع کاربریانباشت واحد

 رشد هوشمند و توسعه پایدار 

پذیر رشد شهری است که دو هدف کارایی و کیفیت محیطی مدیریت پویا و انعطاف، استراتژی رشد هوشمند شهر

: 0056، را به دوس صورت هماهنگ مد نظر دارد)عبدالهی و فتاحی فضای شهری با استفاده از ابزارهای مختلف

(. مفهوم شهرهای هوشمند به عنوان یک رویکرد جدید برای کاهش و درمان مشکالت کنونی شهری و توسعه 043

از رطریق  0530مبحث توسعه پایدار به دنبال مسائل زیت محیطی در سال  ،.(3303، الودهی)پایدار شهری است

رشد ، قموله شهرپایدار و سپس در قالب آن برنامه پردازان برنامهاتلند مطرح گردید. در همین زمینه نظریهگزارش بر

ریزی شهری (. نظریه رشد هوشمند یک تئوری برنامهYang, 2009: 484هوشمند شهری را در دستور کار قرار دادند)

پایدار و شهر گرایی جدید تالش نموده تا اصول خود  ی مانند توسعهها شو جنب ها های است که برپایه نظریو منطقه

را به صورت راهبردهای کلی و منعطف مطرح نماید تا با حداکثر قابلیت تطابق برای حل مشکل در نقاط مختلف 

  .((Hawkins, 2011: 687 جغرافیایی دست یابد

 
 1011، ی پژوهشها ه: نقشه: معرفی محدوده مورد مطالعه منبع: یافت1شکل
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توزیع متناسب کاربری و شکل فشرده شهر ضمن حفظ محیط ، ق فرض اساسی دیدگاه رشد هوشمند شهریطب

شود. این دیدگاه بر مبنانی نظری شهر پایدار و شهر باعث استفاده کمتر از خودرو برای حمل و نقل می، زیست

-ی دسترسی پیاده همسو میاکولوژیک مد نظر است که در آن تلفیق کاربری مسکونی و اشتغال با اولویت طراح

ی نوین از ها هشیو گیری (. از این رو ضروری است تا با به کار00: 0050، شکرزار و همکاران؛ziari,2002: 381باشد)

 و توسعه پایداری شهری گام نهاده شود.. جمله رشد هوشمند در جهت رفع و کاهش معضالت و پیامدهای مذکور

 محدوده مورد مطالعه

 دهمین، جمعیت نفر 330٬006 با 0054 سال سرشماری طبق شهر این، است غربی آذربایجان ستانا مرکز، ارومیه

 ارتفاع متر 0003 با ارومیه. آید می شمار  به ایران غرب  شمال ی منطقه پرجمعیت شهر دومین و ایران پرجمعیت شهر

 00 مدار روی ارومیه شهر. است فتهگر قرار ارومیه دشت میان در و و سیر کوه دامنه در، ارومیه دریاچه غرب در

 و درجه 04 النهار نصف روی شهر این همچنین. است گرفته قرار استوا خط از شمالی کره نیم در دقیقه 03 و درجه

 (.0054، ایران آمار مرکز) دارد قرار گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 3

 ی تحقیق ها هیافت

 ک مها با نرم افزار میکتحلیل شاخص

 کنندهمتغییرهای کنترل

به ، شوندهای کنترل کننده سیستم باز شناخته میاند به عنوان شاخصمتغییرهای که در شمال غربی نمودار قرار گرفته

 اند.از بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری برخوردار بوده هاطوری این شاخص

 متغییرهای دو وجهیی

متغییرهای )باشند. به این صورت که هم از دیگر متغییرهادو سویه بین متغییرها می این متغییرهای بیان کننده ارتباط

 کنند.تاثیرگذاری می، گیرند و هم بر متغییرهای تاثیرپذیرکنترل( تاثیر می

 متغییرهای مستقل

-چرخه سیستم نمینمایند که در اند. و چنان میکننده متغییرهای است که کمترین اثرگذاری و اثرپذریر را داشتهبیان

 باشند. 

 متغییرهای تاثیرپذری

گیرند و تاثیرگذاری چندانی های هستند که از دو گروه کنترل سیستم و متغییرهای دو وجهی تاثیر میبیانگر شاخص

 ندارند.
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 1011، ی پژوهشها ه: اثرات مستقیم بین متغییرها منبع: یافت2شکل 

 1011، ی پژوهشها ها منبع: یافت: نوع رابطه موجود بین متغییره3جدول

 شاخص وضعیت 

 var25-var37-var25-var21-var12-var37-var26-var27-var22-var13-var33-var28-var34- تاثیرگذار

 var23-var9-var36-var17-var35-var18- ریسک  دو وجهی 

 var30-var11- هدف

 var20-var32-var31-var19-var5-var2-var29-var15-var16-var4-var7-var1- تاثیرپذیری

 var8-var24- مستقل  خروجی

 var10-var14- اهرم ثانوی

 ارتباط مستقیم بین متغیرها 

شوند. متغییرهای که به طور مستقیم بر دیگر متغییرها اثرگذارند. ارتباط مستقیم بین متغییرها به دو صورت ظاهر می

 گرند.تغییرها تاثیر میو دوم متغییرهای که به طور مستقیم از سایر م

 var22، 034( با مقدارمدیریت بهسازی محالت) var9، 035( با مقدارتراکم ایشافز)03varهای در اینجا شاخص

در  گذاری سرمایه)var26، 034( با مقدارباز افرینی محالت) var35، 034( با مقداردسترسی به حمل و نقل عمومی)

( نوع پارکینگ)03var، 33( با مقدار زیباسازی بصری)33varهای صبیشترین و شاخ 003( با مقداربخش مسکن

 اند.کمترین مقدار تاثیرگذاری مستقیم را داشته 003( با مقدار اهش هزینه حمل و نقل)03var، 50بامقدار 
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 -ررفاهی-فضاهای تفریحی)04varهای ها باید بیان داشت که شاخصدر رابطه با تاثیرپذیری مستقیم بین شاخص

، 003( بامقدارپارکینگ )تنوع03var، 033( بامقدارارتقاء کیفیت سکونتی محالت)00var، 035بامقدار (سبز

0var(بامقدارعدالت فضای اجتماعی )های بیشترین و شاخص 030var3(بامقدارسالیق شخصی و مدیریتی )60 ،

var10(بامقدارکاهش هزینه حمل و نقل )50 ،var6(بامقداررییکپارچگی ادارات و نهادهای شه )کمترین مقدار 005 

 اند.تاثیرپذیری مستقیم را داشته

اند. در رابطه با تاثیرگذاری غیرمستقیم بین تاثیرات غیر مستقیم بین متغییرها نیز بیانگر دو نوع رابطه به شرح زیر بوده

ی ها کاربری)var17، 060( با مقدارتنواع مسکن)30var، 000( با مقدارکمبود مسکن)30varهای شاخص، هاشاخص

زیباسازی )var20های بیشترین و شاخص 040( با مقدارکاربری با خدمات متنوع)var12، 040( با مقدارمختلط

کمترین  006( با مقدارکاهش هزینه حمل و نقل)03var، 033( با مقدارپارکینگ )تنوع03var، 36( با مقداربصری

 اند.مقدار تاثیرگذاری غیرمستقیم را داشته

ارتقاء کیفیت سکونتی )00varهای ها باید بیان داشت که شاخصه با تاثیرپذیری غیر مستقیم شاخصدر رابط

فضاهای )04var، 034( با مقدارپارکینگ )تنوعvar32، 030( با مقدارای هویت محل)var30، 005( با مقدارمحالت

، 63( با مقداردیریتیسالیق شخصی و م)var 0هایبیشترین و شاخص 030با مقدار (سبز -ررفاهی-تفریحی

var10(با مقدارکاهش هزینه حمل و نقل )6، 53 var(با مقداریکپارچگی ادارات و نهادهای شهری )کمترین  004

 اند.میزان اثرپذیری مستقیم را داشته

 
   1011، ی پژوهشها همتغییرها منبع: یافت : رابطه غیر مستقیم بین3شکل
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 1011، ی پژوهشها ه: پیشرانهای کلیدی منبع: یافت0جدول

 

 

 

 

 

 

 سناریوهای قوی 

سناریو مطلوب و یک سناریو دارای  3حلیل صورت گرفته بیانگر سه سناریو قوی بوده است که در این میان ت

 وضعیت بحرانی بوده است. 
 1011، ی پژوهشها ه: سناریوهای قوی مدیریت یکپارچه شهر ارومیه منبع: یافت5جدول
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سناریو 

 اول

تراکم 

جمعیت در 

  محدوده

مدیریت بهسازی 

  محات

بهبود حمل و 

  نقل عمومی

باز افرینی 

   محالت

کامل  یگذار سرمایه

  در بخش مسکن

مسکن متناسب الگوی 

   ایرانی

ردن پیاده محور ک

مسیرهای دسترسی 

  به خدمات

توزیع مناسب 

خدمات در یک 

  محدوده

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب

سناریو 

 دوم

 روند بهبود

 تمرکز

   جمعیت

 روند بهبود

   جمعیت تمرکز

 روند بهبود

   جمعیت تمرکز

 روند بهبود

   جمعیت تمرکز

 تمرکز روند بهبود

   جمعیت

 تمرکز ندرو بهبود

   جمعیت

 تمرکز روند بهبود

   جمعیت

 تمرکز روند بهبود

   جمعیت

 مطلوب ایستا مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب ایستا 

سناریو 

 سوم 
واگرایی 

    جمعیت

بی توجهی به 

مسئله بهسازی 
  محالت

گسترش 

وسایل نقلیه 
   شخصی

نگاه صرف 

نوسازی به 
   محالت

در حاشیه قرار 

  ه مسکنگرفتن مسئل

: ساخت و ساز بی 

رویه و خالی از سکنه 
 بدون الگو  -

بی توجهی به مسئله 

   خدمات

 رشد قارجی

 ها کاربری

 بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی بحرانی

جلب ، بهبود حمل و نقل عمومی، مدیریت بهسازی، با وضعیت مطلوب بیانگر تراکم جمعیت سناریوهای قوی

اند.در بهبود نحوه دسترسی به خدمات شهری بوده، مسکن مناسب با الگوی ایرانی، در بخش مسکن گذاری ایهسرم

، بی توجهی مسئولین به بهسازی، قوی با وضعیت بحرانی بیانگر وضعیت واگرایی برای شهر نطقه مقابل سناریوهای

بی توجهی ، لگوی مناسب و بهینه مسکنبی توجهی به ا، کم توجهی به مسئله مسکن، گسترش وسایل نقلیه شخصی

 ها بوده است.رشد قارچی کاربری، به دسترسی خدمات

 سناریوهای محتمل 

سناریو محتمل بوده است. در این میان بیشترین مقدار  03آینده تحوالت رشد هوشمند در شهر ارومیه بیانگر تحقق 

سناریوهای ایستا و بحرانی( هر )و اما دو وضعیتسناریو بوده است  3ی با وضعیت مطلوب با ها مربوط به سناریو

 اند.کدام دارای دو سناریو بوده

 شاخص مولفه

 Var18 تراکم ایشافز

 Var9 مدیریت بهسازی محالت

 Var22 دسترسی به حمل و نقل عمومی

 Var35 باز افرینی محالت

 Var26 در بخش مسکن گذاری سرمایه

 Var27 تنواع مسکن

 Var12 کاربری با خدمات متنوع

 Var17 ی مختلطها کاربری
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 1011، ی پژوهشها ه: سناریوهای باور کردنی منبع: یافت6جدول

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه

را مورد  شاخص طراحی شده برای ارزیابی رشد هوشمند شهر ارومیه 04مک استفاده از نرم افزار میک این تحقیق با

اده ثانوی( را مورد سنجش قرار د، مستقل، دو وجهی، کنتر کنند)نوع متغییرها، مستقیم و غیر مستقیم()و اثرات تحلیل

سناریوهای )در قالب دو نوع سناریو ، پیشرانها هایاند. نتایج ارزیابیاستخراج گردیده پیشران کلیدی 3و در نهایت 

بحرانی یک سناریو( ، اند. سناریوهای قوی شامل دو نوع )مطلوب دو سناروسنارویوهای( مشخص گردیده، قوی

نی بوده است و حد وسطی برای این نوع سناریو وجود اند که توصیف کننده وضعیت کامال مطلوب یا بحرابوده

 نداشته است.

 سناریو سوم  سناریو دوم  سناریو اول   مولفه

  جمعیت تمرکز روند بهبود  محدوده در جمعیت تراکم  محدوده در جمعیت تراکم تراکم ایشافز

  محات بهسازی مدیریت  محات بهسازی مدیریت:   محات بهسازی مدیریت مدیریت بهسازی محالت

   عمومی نقل و حمل بهبود  عمومی نقل و حمل بهبود  عمومی نقل و حمل بهبود دسترسی به حمل و نقل عمومی

   بهسازی مسئله به توجه   بهسازی مسئله به توجه   محالت افرینی باز باز افرینی محالت

  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه در بخش مسکن گذاری سرمایه

   ایرانی الگوی متناسب مسکن   ایرانی الگوی متناسب مسکن   ایرانی الگوی متناسب مسکن تنواع مسکن

  خدمات به دسترسی مسیرهای کردن محور پیاده  خدمات به دسترسی مسیرهای کردن محور پیاده  خدمات به دسترسی مسیرهای ردنک محور پیاده کاربری با خدمات متنوع

  محدوده یک در خدمات مناسب توزیع  محدوده یک در خدمات مناسب توزیع  محدوده یک در خدمات مناسب توزیع ی مختلطها کاربری

 سناریو ششم  م سناریو پنج سناریو چهارم  مولفه

   جمعیت تمرکز روند بهبود   جمعیت تمرکز روند بهبود   محدوده در جمعیت تراکم تراکم ایشافز

   محات بهسازی مدیریت   محات بهسازی مدیریت   محات بهسازی مدیریت مدیریت بهسازی محالت

   عمومی نقلیه وسایل به تشویق   ومیعم نقل و حمل بهبود   عمومی نقل و حمل بهبود دسترسی به حمل و نقل عمومی

   محالت افرینی باز   محالت افرینی باز   محالت افرینی باز باز افرینی محالت

  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه در بخش مسکن گذاری سرمایه

   ایرانی الگوی متناسب مسکن   ایرانی الگوی متناسب مسکن   ایرانی ویالگ متناسب مسکن تنواع مسکن

   خدمات به دسترسی زمان کاهش   خدمات به دسترسی زمان کاهش   خدمات به دسترسی زمان کاهش کاربری با خدمات متنوع

 محدوده یک در خدمات مناسب یعوز محدوده یک در خدمات مناسب توزیع  محدوده یک در خدمات مناسب توزیع ی مختلطها کاربری

 سناریونهم  سناریو هشتم  سناریو هفتم  مولفه 

    جمعیت واگرایی:    جمعیت تمرکز روند بهبود   محدوده در جمعیت تراکم تراکم ایشافز

  محالت بهسازی مسئله به توجهی بی   محات بهسازی مدیریت:    محات بهسازی مدیریت مدیریت بهسازی محالت

   شخصی نقلیه وسایل گسترش   عمومی نقل و حمل بهبود:    عمومی نقل و حمل بهبود:  رسی به حمل و نقل عمومیدست

   محالت به نوسازی صرف نگاه   بهسازی مسئله به توجه   بهسازی مسئله به وجه باز افرینی محالت

  مسکن مسئله گرفتن قرار حاشیه در:   مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه  مسکن بخش در کامل یگذار سرمایه:  در بخش مسکن گذاری سرمایه

  الگو بدون - سکنه از خالی و رویه بی ساز و ساخت   ایرانی الگوی متناسب مسکن   ایرانی الگوی متناسب مسکن تنواع مسکن

   خدمات به دسترسی مانز کاهش   خدمات به دسترسی زمان کاهش   خدمات به دسترسی زمان کاهش کاربری با خدمات متنوع

 شهر سطح در کاربریها تعیین عدم - محدوده یک در خدمات مناسب توزیع محدوده یک در خدمات مناسب توزیع ی مختلطها کاربری

 سناریو دوازدهم سناریو یازدهم دهم سناریو مولفه 

    عیتجم واگرایی   جمعیت تمرکز روند بهبود   جمعیت تمرکز روند بهبود تراکم ایشافز

  محالت بهسازی مسئله به توجهی بی:   بهسازی مدیریت خودجوش یها فعالیت  بهسازی مدیریت خودجوش یها فعالیت مدیریت بهسازی محالت

   شخصی نقلیه وسایل گسترش   عمومی نقلیه وسایل به تشویق   عمومی نقل و حمل بهبود دسترسی به حمل و نقل عمومی

   محالت به نوسازی صرف نگاه   بهسازی مسئله به توجه   بهسازی مسئله به توجه باز افرینی محالت

  مسکن مسئله گرفتن قرار حاشیه در  مسکن بخش در دولت تنهایی عملکرد  مسکن بخش در دولت تنهایی عملکرد در بخش مسکن گذاری سرمایه

  الگو بدون - سکنه از خالی و رویه بی ساز و ساخت  الگو بدون - سکنه از خالی و رویه بی ساز و ساخت:   الگو بدون - سکنه از خالی و رویه بی ساز و ساخت تنواع مسکن

   خدمات مسئله به توجهی بی   خدمات به دسترسی زمان کاهش   خدمات به دسترسی زمان کاهش کاربری با خدمات متنوع

 ها کاربری قارجی درش  ها کاربری قارجی رشد  ها کاربری قارجی رشد ی مختلطها کاربری
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ایستا و بحرانی بوده است. به ، سناریوهای محتمل برای رشد هوشمند شهری ارومیه دارای سه وضعیت مطلوب

 اند. دو سناریو وضعیت بحرانی داشته، سناریو وضعیت ایستا 3، سناریو وضعیت کامال مطلوب 3طوری که 
 1011، ی پژوهشها هه مطلوبیت سناریوهای باور کردنی منبع: یافت: درج7جدول

 
 

 سناریوها

 ارزش درجهه مطلوبیت 

 

 کامال مطلوب

 

 ایستا و حالتی بینابین

 

 نامطلوب

 ارزش کلی وزن

 06 460 3 3 3 سناریوی اول

 00 005 3 0 0 سناریوی دوم

 64 006 3 3 6 سناریوی سوم

 03 000 3 0 0 سناریوی چهارم

 60 333 3 3 6 سناریوی پنجم

 64 466 3 0 4 سناریوی ششم

 60 003 3 3 6 سناریوی هفتم

 60 304 3 0 4 سناریوی هشتم

 43 533 6 3 3 سناریوی نهم

 00 430 3 0 0 سناریوی دهم

 05 000 3 6 3 سناریو یازدهم

 33 0300 3 3 3 سناریو دوازدهم

 سناریو طالئی

 کن در پیشروی جامعه بوده و بهترین وضعیت ممکن را ترسیم کرده است. این سناریو بهترین حالت مم
 1011، ی پژوهشها ه: سناریو طالیی منبع: یافت8جدول

 ویژگی سناریوها وضعیت  گروه

گروه 

 اول 

وضعیت مطلوب تا 

 کامال مطلوب

تنوع سازی مسکن ، گذاری در بخش مسکنسرمایه، ریبازآفرینی [، بهبود حمل و نقل عمومی، مدیریت بهسازی محالت، تراکم جمعیت در محدوده 

 ها اختالط کاربری، توزیع بهینه خدمات، دسترسی بهینه به خدمامت شهری، و تعیین الگوی بهینه مسکن

 سناریو ایستا

 این سناریو بیانگر ادامه روند موجود در آینده است. با تحقیق این سناریو هیچ روند بهبود را شاهد نخواهیم بود.
 1011، ی پژوهشها ه: وضعیت سناریو ایستا منبع: یافت9جدول

 ویژگی سناریوها وضعیت  گروه

گروه 

 دوم

وضعیت 

 ایستا 

، عملکرد تنهای دولت بدون بخش خصوصی و عمومی، بهبود روند حمل و نقل، فعالیت خودجوشانه در زمینه مدیریت و بهسازی، بهبود روند تمرکز جمعیت

 رشد قارچ گونه شهر، کاهش دستری به خدمات، ساخت و ساز بی رویه و بدون متقاضی، اعدم تعادل عرضه و تقاض

 بحرانی سناریو

 این سناریو بدترین وضعیت ممکن پیشروی جامعه را نشان داده است
 1011، ی پژوهشها ه: وضعیت سناریو فاجعه منبع: یافت11جدول

 ویژگی سناریوها وضعیت  گروه

گروه 

 سوم

وضعیت 

 بحرانی

، در حاشیه قرار گرفتن صنعت مسکن، نگاه صرفا به نوسازی شهری، گسترش وسایل نقلیه شخصی، بی توجهی به مسئله بهسازی محالت، واگرایی جمعیت

 رشد قارچ گونه شهر، بی توجهی به خدمات شهری، رویه و فاقد استانداردساخت و سازهای بی

جزو )بیشترین مقدار ارزش کلی برای سناریو دوازدهم دهندهارزیابی صورت گرفته در سناریو محتمل نشان

، محالت بهسازی مسئله به توجهی بی، جمعیت واگرایی)بوده است. که بیانگر 33 به مقدار سناریوهای بحرانی(

 ساز و ساخت، مسکن مسئله گرفتن قرار حاشیه در، محالت به نوسازی صرف نگاه، شخصی نقلیه وسایل گسترش
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( بوده است. با توجه به ها کاربری قارجی رشد، خدمات مسئله به توجهی بی، الگو بدون - سکنه از خالی و رویه بی

 نظر کارشناسان امکان تحقق این سناریو بیشتراز دیگر سناریوها است. 

 اند و در مرتبه دوم از لحاظاند که جزو سناریوهای مطلوب به شمار آمدهقرار گرفته 3تا  0در مرتبه بعد سناریوهای 

بازآفرینی ، بهبود حمل و نقل عمومی، مدیریت بهسازی محالت، تراکم جمعیت)اند و بیانگرامکان تحقق قرار گرفته

توزیع بهینه خدمات( ، پیاده محور کردن مسیرها، الگوی مناسب مسکن، گذاری در بخش مسکنسرمایه، محالت

 اند.بوده

های رشد هوشمند در مسیر استاندارد حرکت از لحاظ شاخصدر اینجا توجه به این مسئله مهم است که شهر ارومیه 

ای اند. اما مسئلهاست بیشتر سناریوهای محتمل در وضعیت مطلوب قرار گرفتهکرده است و همچنان که مشاهده شده

است که با احتمال  03سناریو ، که باعث نگرانی از خوشبیانه بودن نتایج سناریوهای آینده رشد هوشمند شده است

 وع اندک بیشتر نسبت به سناریوهای مطلوب قرار گرفته است.وق

 نمایید.جهت برطرف ساختن سناریو بحرانی و رسید به سناریوهای مطلوب پیشنهادهای زیر الزم می

 توجه به مسئله بازآفرینی و رشد از دورن  -

 ها اختطال کاربری -

 در دسترس گذاشتن خدمات  -

 تنوع سازی مسکن  -

 الگوی بهینه مسکن -

 بود حمل و نقل عمومیبه -
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